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فبئضُ ػل٘نصادُ وبوشٍدٕ∗∗

 .1رأم مادرق از ؿ٨م ٚاوی ،اّالـ یک صک ٟیا یک ٚؼار اؿث ک٣ ٥حیس٥
٧٣ایی یک دّ٨م ٌ٠ؼكح در دادگاق را ةیاف ٠یک٤غٝ ،ػا ٣گارش آف (رأم) ،از
ٟ٧٠جؼی ٢ك كٚثگیؼجؼی ٢اّ١اٝی اؿث کٚ ٥اوی ةغاف دؿث ٠ییازد٦ .ؼ ٚاوی در
٦ؼ ردق ك ٛ٠ا٠ی ة٤ا ة ٥ؿٞی١ّٞ ٥ٛی ك امةـا ٗؼدم ظ٨د ،در ٣ض٨ق مغكر رأم ك
ؿتک ٣گارش آف ،قی٨ق ظاص ك ٠عحل ة ٥ظ٨یف را اجعاذ ٠یک٤غ ك ١٦ی ٢ج٘اكت
ك ج١ایؽ٣ ،كا٣گؼ قاظل ١٠حاز كم اؿث.
4
3
« .2رأم»ٗ 2ی٘٣ـ٠ ٥ح٘اكت از یک دؿح٨ر رؿ١ی اؿث؛ زیؼا دالیٜ
دؿثیاةی ة٣ ٥حیس 5٥را جتیی٠ ٢ی١٣ایغ .ج٨ویشِ ٚاوی ةؼام دؿح٨رم ک ٥ؿؼا٣ساـ،
پیك٧٤اد یا مادر گكح ٥اؿث .ا٣تاقث پؼك٣غق٦ا ٗكار زیادم را ةٚ ٥ىات كارد
٠یآكرد٣ .گارش یک رأم ً٨ال٣ی ك ة٤ٞغ ةا ّتارات ك ٨ٜٚٛ٣ؿ٦ام ک٤حؼؿ٣كغقٗ 6كار
٠ىاّٖ دیگؼم را ٨٠زب ٠یگؼدد .ا٠ؼكزق ٗكار ٣اقی از کار ك اؿحؼس ةؼ ةیكحؼ

 .1ای ٢زـحار ،جؼز٥١ام اؿث آزاد از ٛ٠ا٨٣ »THE ART OF WRITING JUDGMENT« ٥ٝقح٥
ٚ - Sunil Ambwaniاوی دادگاق ّاٝی اهللآةاد ٤٦غكؿحاف؛ ٚاة٠ ٜكا٦غق در:
http://www.ijtr.nic.in/webjournal/3.htm.

∗ .دکحؼم ص٨ٛؽ ّ٠٨١ی دا٣كگاق ق٧یغ ة٧كحی ك ٚاوی دی٨اف ّغاٝث ادارم
md.hasanvand@gmail.com

∗∗ .دا٣كس٨م دکحؼم ص٨ٛؽ ّ٠٨١ی
در ایاالت ٠حضغق ،ة ٥آفُ٣« ،ؼ» گ٘ح٠ ٥یق٨د

faeze.salimzade@yahoo.com
2. Opinion.
3. Formal Order.
4. Reasons.
5. Conclusion.
6. Uncontrolled Expressions

ٗ / 140ن٤ٞا ٥٠رأمٌ٠ :اْٝات آرام ٚىایی ،ق١ارق ،22ة٧ار 1397

ٚىات٠ ،ـحٞؽـ ارجٛاء ٧٠ارت٦ا در ز٠ی٣ ٥٤گارش رأم اؿث؛ آراء ةایغ ٠عحنؼ ،ؿادق
ك ق٘اؼ ةاق٤غ ةیآ٣ک ٥کی٘یث آف را ة ٥ظٌؼ اٗک٤غ.
 .3در ٠تاصخ صٚ٨ٛی 1،آراء ة٠٥ذاة ٥اٝؽاـ ٚا٨٣فا٣غ ک١ّ ٥غج نا ٠یج٨اف ة ٥دك
دؿح ٥جٛـی ٟکؼد ك آف ّتارتا٣غ از« :آراء ة٤ٞغ» ك «آراء ک٨جاق» .در دّاكم ةغكم،
جن١ی٧٣ ٟایی در ٨٠رد یک پؼك٣غق ٠ـحٞؽـ ٣گارش رأیی ً٨ال٣ی ك ٠ـحغؿ اؿث.
ای ٢دّاكم قا ٜ٠صک ٟدائ ٟیا ةازدار٣غق٠ ،اٝکیث ك ؿ٨د ٠یاف٠غت ۲،ازؼام كیژق
ٚؼارداد ،اةٌاؿ اؿ٤اد ،اٗؼاز ك ٠اٝکیث ،ا٣ضالؿ قؼکث ك كرقکـحگیٗ ،ک ر ٢٦یا
اؿٛاط ص ٙدّ٨ا در ٨٠رد ر ٢٦ك ٔیؼق ٠یق٨د .درٛ٠اة ،ٜدر ٨٠رد دؿح٨ر٦ام ٚ٨٠ث
ك ٔیؼٌْٚی ،ظالم ٥دّاكم٠ ،ـائٛ٠ ٜغ٠اجی ،ةاز٣گؼم ،اؿحؼداد ،پػیؼش ٠ناٝض٥
كٚ ،...اوی اٝؽا٠ی ة٣ ٥گارش یک رأم ٘٠ن٣ ،ٜغارد.
ٚا٨٣ف آیی ٢دادرؿی ٠غ٣ی ٤٦غكؿحاف٠( ،س٨ٚ ٥ّ٨١ا٣ی« ،)1908 ٢رأم» را در
ةعف ( ،2)9ةیاف یا اَ٧ارم ٠یدا٣غ کٚ ٥اوی ةؼاؿاس یک صک ٟیا یک ٚؼار مادر
٠یک٤غً .ت ٙةعف (« ،2)14دؿح٨ر» ة٨٤ّ٥اف ةیاف رؿ١ی ٦ؼ ٨٣ع جن١ی١ی از
ؿ٨م «دادگاق ٠غ٣ی» ،جْؼیٖ قغق اؿث ک ٥صک٠ ٟضـ٨ب ١٣یگؼدد .در ةعف
(« ،2)2صک »ٟةیاف رؿ١ی ٣حیس ٥دادرؿی ٤ْ٠ا ٠یق٨د ک ٥ة٨ً٥ر ٌْٚی ص٨ٛؽ
٨٠ ٜرد ٤٠اٚك ٥در دّ٨م جْیی٠ ٢یک٤غ
ًؼٗی ٢را ةا ج٨ز ٥ة ٥اًؼاؼ ك ز٨ا٣ب ٠ـائ ِ
ك ١٠ک ٢اؿث ٛ٠غ٠اجی یا ٧٣ایی ةاقغ١٦ .چ٤ی ٢اّالـ رد یک دادظ٨اؿث ٣یؽ صکٟ
ة٥ق١ار ٠یآیغ.
 .4دؿح٨ر  XXاز ٨ٚا٣ی ٢درةارق ٨٧٘٠ـ «رأم ك صک »ٟچ٤ی ٢ةیاف ٠یدارد :در
«دّاكم ک٨چک» رأم دادگاق ٠یج٨ا٣غ مؼٗان صاكم ٣کات ك اؿحغالالت ٠ؼجتي ةا
جن١یٟگیؼم ك رأمِ ٠حْاٚب آف ةاقغ٨٧٘٠ .ـ ٠عا ٖٝایٚ ٢اّغق آف اؿث ک ٥رأم
دادگاق در ٨٠ارد دیگؼ ةایغ صاكم گؽارش ٠عحنؼم از پؼك٣غق٣ ،کات ٠ؼجتي ةا
جن١یٟگیؼم ،رأم ٠حْاٚب آف ك جتیی ٢دالی ٜاجعاذ رأم ك ٗؼآی٤غ ٠ؼجتي ةا آف
ةاقغ١٦ .چ٤ی٠ ٢ادق ٠ػک٨رٚ ،ىات را ٞ٠ؽـ ٠ی١٣ایغ جا یاٗح٦٥ا یا جن١ی١ات ظ٨د را
1. Civil Matters

 .2ازارقة٧ا یا ؿ٨د ا٣تاقح٥قغق در دكراف ٠ضؼك٠یث ّادال٠ ٥٣اٝک از ز٠ی ٢ظ٨د.
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در ٨٠رد ٦ؼ ٨٠و٨ع ،زغاگا ٥٣ك ةؼاؿاس دالی٠ ٜؼة ،٥ً٨در پؼك٣غق٦ایی ک ٥دّاكم
٠حْغدم در آف ٌ٠ؼح گكح ٥اؿث ،اّالـ ک٤٤غ ٠گؼ ای٤ک ٥یاٗح٦٥ام ٌ٠ؼكص ٥درةارق
٨٠ ٥١٦وّ٨ات ،ةؼام جن١یٟگیؼم ٤٠اؿب ةاقغ.
ٗ .5ن XXVII ٜاز ٚا٨٣ف آیی ٢دادرؿی کی٘ؼم ٤٦غكؿحاف (ؿاؿ ،)1973
٨٧٘٠ـ «رأم» در ٠ـائ ٜکی٘ؼم را جٛؼیؼ ٠ی١٣ایغً .ت ٙگ٘ح ٥ةعف  ،353پؾ از
ظاج ٥١دادرؿی یا ٗؼز ٥ز٠ا٣ی ک ٥ةؼام مغكر رأم درُ٣ؼگؼٗح ٥قغق٣ ،حیس٥
دادرؿی ةایغ ةً ٥ؼٗی ٢دّ٨م یا كکالیكاف ،اةالغ یا در دادگاق ّ٤ٞی اّالـ گؼدد.
١٦افً٨ر ک ٥در ةعف  354ذکؼ قغق ،رأم ةایغ ة ٥زةاف رؿ١ی ٣گاقح ٥ق٨د ك ٣یؽ
صاكم ٣کح ٥یا ٣کاجی ةؼام جن١یٟگیؼمِ رأم ٠ؼة ٥ً٨ك دالی ٜجن١ی ٟةاقغ .ةعف
ی ٤٠غرج در ٚا٨٣ف
ةْغم اذّاف ٠یک٤غ ک ٥در رأم ةایغ ّ٨٤اف دٚی ٙزؼـ ارجکاة ِ
٠سازات ّ٠٨١ی یا ؿایؼ ٨ٚا٣ی ٢ك ٣یؽ ٠كعنات کا٠ ٜ٠ح ٟ٧درج ق٨د .اگؼ رأم
٠ت٤ی ةؼ ةؼائث ةاقغ ،ةایغ ةیافک٤٤غة زؼ٠ی ةاقغ ک ٥قعل ٠ح ،ٟ٧از آف ،ةؼائث
صام ٜکؼدق اؿث ك ؿؼا٣ساـ ةایغ دؿح٨ر آزادم كم مادر ق٨د .در م٨رت
٠ضک٠٨یث ة٠ ٥سازات ٠ؼگ یا صتؾ اةغ ،رأم ةایغ دالی ٜصکٛ٠ ٟؼر ك دالی ٜكیژق
صک٠ ٟؼگ را ةیاف ک٤غ .در م٨رت ٠ضک٠٨یث ة ٥صتؾ ة٠ ٥غت یک ؿاؿ یا ةیكحؼ،
(یا ) ٠غت ک١حؼ از ؿ٠ ٥اق ،جا ز٠اف ظح ٟدادرؿی ،دادگاق ٞ٠ؽـ اؿث دالی ٜمغكر
چ٤ی ٢صک١ی را درم٨رجیک ٥صک ٟة ٥یکی از ا٨٣اع صتؾ ةاقغ ةازگ١٣ ٨ایغ٠ ،گؼ
ای٤ک ٥رؿیغگی ة ٥پؼك٣غق ،ة٨ٗ٥ریث ك ًت ٙقؼایي ٚا٣٨٣ی ا٣ساـ گیؼد.
 .6دك ٚا٨٣ف آیی ٢دادرؿی ٠غ٣ی ( )1908ك ٚا٨٣ف آیی ٢دادرؿی کی٘ؼم
(٤٦ )1973غكؿحاف ،درظن٨ص ٣گارش رأم ر٨١٤٦د٦ام کاٗی ك ٤٠اؿب ك٨ٝ
ٔیؼزا ِ٠ارائ ٥دادقا٣غ .در٨٠رد ا٣حعاب ؿتک ٣گارش ،زةاف٨٣ ،ع گؽارش ق٨ا٦غ،
ةضخ درةارق ق٨ا٦غ ك دالی ٜرأمٚ ،ىات اظحیار گـحؼدقام دار٣غ.
٣ .7گارش رأم ،ةعف ١٧٠ی از كَی٘ۀ ٚاوی را در ةؼ٠یگیؼد .ةا ج٨ز ٥ة٥
اٗؽایف کار٦ام  ٥ٚ٨ْ٠ك جْغد پؼك٣غق٦ا در ٗ٧ؼؿث دّاكم ركزا ،٥٣گا٦ی ةار ٣اقی از
٣گارش رأم ٔیؼٚاةٜجض٠ ٜ١یق٨دٚ .ىات ةؼاؿاس جسؼة ٥ك ةا ٣گارش آراء ٠عحنؼ،
ركش٦ایی ةؼام کا٦ف ای ٢ةار ٠ییاة٤غ جا ةغكف ة ٥ظٌؼ اٗک٤غف کی٘یث رأم ،اٝؽاـ
ٚا٨٣ف را ٠ض١٣ ٙٛای٤غ.
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٣ .8گاقح ٢رأم ،مؼٗان ز٧ث اًالع ًؼٗی ٢دّ٨ا ٠ضغكد ١٣یق٨د ةٞک٥
ة٨ُ٤٠٥ر ة٧ؼق ةؼدف ص٨ٛؽظ٨ا٣افٚ ،ىات دیگؼ ك دادگاق٦ام اؿحی٤اؼ٣ ،گارش
٠یگؼدد .در درز٣ ٥عـث٠ ،عاًب امٞی رأمً ،ؼؼ ةاز٣غق دّ٨م اؿث؛ ًؼؼ
پیؼكز چ٤غاف ة ٥دالیٛٗ٨٠ ٜیث ّال٤٠٥ٚغ ٣یـث ،چ٨ف اك از جضّ ٙٛغاٝث در دّ٨ا ة٥
 ِ٘٣ظ٨دٚ ،ا ِ٣قغق اؿث .ةاای٢صاؿ ،در دادظ٨ا٦ی پؼ٦ؽی ،٥٤ةاز٣غق ص ٙدریاٗث
ج٨ویضاجی مؼیش از دالی ٜجن١یٟگیؼم ،دارد .ای٠ ٢ـئ٥٣ ٥ٞج٧٤ا ة٥ؿتب اّ١اؿ صٙ
اّحؼاض ك ٗؼزاـظ٨ا٦ی ،ةٞک ٥ة٨ُ٤٠٥ر ادتات ك جأییغ مضث کارکؼد ؿیـحٚ ٟىایی
ك صٚ٨ٛی در ةیًؼٗی ك ارائ ٥اؿحغالالت ٌٛ٤٠ی اؿث١٦ .چ٤ی ٢كکال ة ٥آگاق قغف
از رأم ّال٤٠٥ٚغ٣غ؛ زیؼا آ٣اف جسؽی٥كجضٞی ٜك ج٨ویضات ٠ؼة٨ط ة ٥ؿ٨اة ٙك ٠تا٣ی
صٚ٨ٛی را درؾ ك ٣یؽ آراء صٚ٨ٛی را ک٤کاش ٠ی١٣ای٤غ جا ٌ٠اٝتی را از آ٧٣ا ةیا٨٠ز٣غ.
از ًؼٗی ،درظن٨ص کارآیی ك مضث ُّ٣ ٜ١اـ ٚىایی ة ٥اً١ی٤اف كاٗی ك کاٗی
دؿث ٠ییاة٤غ ك ةا ٌ٠ا ٥ْٝآراء ٚىایی صحی ٠یج٨ا٤٣غ ة٥آؿا٣ی ٚىات را از ٠یاف
ٚىات ج٤ت ٜك یا ٠ـحْغ ارجکاب ظٌا در یاٗح ٢صٛای ٙك یا ٚىاجی ک ٥ة ٥دق٨ارم ،ة٥
درکی از ٨ٚا٣ی٠ ٢ؼجتي ك ق٨ا٦غ ٠یرؿ٤غ یا در ٨٠رد اصکاـ پیچیغق صٚ٨ٛی ةا
٠كکالجی ركدررك ٠یق٣٨غ ،ج١ییؽ یا جكعیل د٤٦غ.
ٚ .9ىات دیگؼم ک ٥در ٠ؼجت ٥پایی٢جؼ یا ١٦اف ؿٌش ٚؼار دار٣غ ك ةا ٠ـائ ٜك
چاٝف٦ام رایر صٚ٨ٛی ٨٠از٥ا٣غ ٣یؽ ة ٥اًالع از جن١ی١ات ؿایؼ ٚىات
ّال٤٠٥ٚغ٣غ١٦ .چ٤یٚ ٢اوی ٠یدا٣غ ک١٠ ٥ک ٢اؿث جن١ی١ف گؽارش دادق ق٨د جا
زایی ک ٥صحی ٠یج٨ا٣غ ٤٠كأ یک ٚاّغق صٚ٨ٛی زغیغم ق٨د؛ ة٤اةؼایٚ ،٢اوی ةایغ
ةا ج٨ز ٥ة ٥ای ،ٟ٧٠ ٢مؼیضان ك آقکارا ك ة٠٥ضه یاٗح ٢كاْٚیث ،آف را اّالـ ك دالیٜ
جن١ی ٟرا ٣یؽ ةیاف ک٤غ .از ؿ٨یی ،رأم ،اْ٣کاس كزغاف ٚاوی اؿث ک ٥آف را
٠ی٣گارد ك ةیًؼٗی ،قؼاٗث ك مغاٚث ٨٤ْ٠ماش را ة ٥ادتات ةؼؿا٣غ٣ .گارش رأم
ٗؼمث٦ایی را ةؼام ٠أ٨٠ریٚ ٢ىایی ٗؼا٠ ٟ٦یآكرد جا ج٨ا٣ایی ك ارزش ظ٨د را ز٧ث
٠كارکث در ّؼؼ صٚ٨ٛی از صیذیث اظالٚی ك ٗایغق ازح١اّی ٣كاف د٤٦غ.
ٚ .10ىات ك آراءقاف را ٠یج٨اف ة ٥ؿ ٥دؿح ٥گـحؼدق جٛـیٟة٤غم ٨١٣د:
ٗیٞـٗ٨اف ،دا٣ك٤١غاف ك كکالم ٠غاِٗ .ةؼظی ٚىات در دؿحٗ ٥یٞـ٨ؼ ك ّغقام در
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رَؿح ٥دا٣ك٤١غاف ازح١اّی ك گؼك٦ی دیگؼ ،در ردق كکالم ٠غاِٗ ٚؼار گؼٗح٥ا٣غ ك در
آراءقاف٣ ،كا٦٥٣ایی از ٗناصث ةؼ زام ٠یگػار٣غ .پیف از ٣گارش رأمٚ ،اوی ةایغ
ة ٥یاد داقح ٥ةاقغ ک ٥پؾ از رؿیغگی ك ٠ضاک ٥١ةا رّایث جكؼی٘ات ةیًؼٗا ،٥٣اك
در صاؿ ا٣ساـ یک ّ٠٨١ّ ٜ١ی از ًؼی ٙاٌ٣تاؽ ٨ٚا٣ی ٢ةا ٠ـائٞی اؿث ک٣ ٥ؽد اك
آكردق قغق اؿث .اك ةایغ ةؼ ٠ت٤ام صٛای٨٠ ٙز٨د در ٣ؽد كم ك ةا ة٥کارگیؼم ٠تا٣ی
اؿحغالٝی صٚ٨ٛی ،صک ٟظ٨یف ك آ٣چ ٥کً ٥ؼٗی ٢دّ٨ا ة٨٤ّ٥اف ٣حیس ٥وؼكرم ك
الزـ ةؼام رأم ا٣ساـ ٠ید٤٦غ یا در جسغیغُ٣ؼظ٨ا٦ی ٣ـتث ة ٥رأمً ،ؼٗی ٢را از
جن١ی ٟآگاق ؿازد.
 .11رأم ةایغ ةا قؼح كاوضی از صٛای٠ ٙؼجتي پؼك٣غقّٞ ،ث ًؼح دّ٨ا ك ٣ض٨ة
ارائ ٥پؼك٣غق ة ٥دادگاق آٔاز ق٨دٚ .اوی ةایغ صٛای ٙوؼكرم را ةغكف اقحتاق ،در رأم
ذکؼ ١٣ایغ .ة٥زام قؼح ٠ـائ ٜا٣حؽاّی ،صٛای ٙةایغ ةغكف ٦یچ زا٣بدارم یا
َا٦ؼؿازمامٌ٠ ،اة ٙاؿ٤اد ٤٠غرج در پؼك٣غق ركایث گؼدد١٣ .یج٨اف ٣ـتث ة ٥ا١٦یث
ة٤غ اكؿ رأم ،ةیفازصغ جأکیغ كرزیغ .ای ٢ة٤غ ،ةایغ ة ٥ؿؤاالجی از ٚتی ٜچگ٣٨گی،
ز٠اف٠ ،کاف٠ ،ا٦یث ك چؼایی ک ٥ة٠ ٥ضاٗٚ ٜىایی ج٨می٠ ٥یق٨د ،پاؿط د٦غ .رؿایی
رأم در م٨رجی ارجٛاء ٠ییاةغ ک ٥ة٤غ آٔازی ،٢پاؿطگ٨م ؿ ٥ؿؤاؿ ذی ٜةاقغ:
چ٨٣ ٥ع پؼك٣غقام اؿث؟ قاکی٦ا ك ظ٨ا٣غق٦ا در ٠ضاک ٥١چٛ٣ ٥كی داقح٥ا٣غ؟
ك چ٠ ٥ـائٞی كز٨د دارد ک ٥دادگاق ةایغ در ٨٠ردقاف جن١ی ٟگؼٗح ٥ك ة ٥آ٧٣ا پاؿط
د٦غ؟ از ؿ٨یی ،رأم ةایغ اًالّات کاٗی ة ٥ظ٨ا٤٣غق ةغ٦غ جا ة ٥ظ٨ا٣غف رأم جؼٔیب
ق٨د٨١ْ٠ .الن یک ةیاف ٠عحنؼم از قؼح ٠ازؼایی ک٠ ٥ت٤ی ةؼ ةیاف ّٞث ًؼح دّ٨ا
ك اظحالؼ ًؼٗی ٢ةاقغ کاٗی اؿث .در ای ٢م٨رتٚ ،اّغق صٚ٨ٛی ٠تح٤ی ةؼ مغكر
رأم را ة٧حؼ ٠یج٨اف درؾ ٨١٣دِ٠ .ا٨ٝمٖ ،گا٦ی اكٚات قایغ وؼكرم ك الزـ ةاقغ
ک ٥در رأم ،گؽارقی از اٚغا٠ات دادگاق ك زؽئیات ق٨ا٦غم ک٣ ٥ؽد دادگاق ٚؼار دارد،
درج گؼدد .در م٨رت  ٕٙٞ٠ك پیچیغق ة٨دف پؼك٣غقٚ ،اوی ٠یج٨ا٣غ ة٥جؼجیب ز٠ا٣ی،
ة ٥ذکؼ صٛایٛی ةپؼدازد جا ة٥كاؿٌ ٥جن١ی٠ ٟحعػق٠ ،عاًب ،زؼیاف دادرؿی را ة٧حؼ
درؾ ١٣ایغ .در چ٤ی٨٠ ٢اردمٚ ،اوی ٠یج٨ا٣غ از ٠كاكری٠ ٢ؼة ٥ً٨ةع٨ا٦غ ک٥
ةؼاؿاس جاریط ك٨ٚع ،گؽارقی از صٛای ٙرا ارائ ٥د٤٦غ جا ةح٨ا٤٣غ ج٨زً ٥ؼٗی ٢دّ٨ا را
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ة ٥آف زٞب ،رأم را ک٨جاقجؼ ك ٣گارش آف را جـ٧ی ٜک٤٤غ .ةالٗام ٥ٞپؾ از ركایث
صٛای ،ٙرأم ةایغ ٨٠وّ٨ات یا اج٧ا٠ات ٨٠ز٨د در پؼك٣غق را صـبِ ٨٠رد ذکؼ ١٣ایغ.
پیف از كركد ة ٥ارزش ك ٠ا٦یث ٦ؼ دّ٨م ،ة٧حؼ اؿث ة ٥ایؼادات اصح١اٝی ًؼٗی٢
درظن٨ص مالصیث دادگاق پاؿط داد.
ٚاوی ةایغ زؽئیات ق٨ا٦غ ة٥ك٨ٚعپی٨ؿح ٥را ٣كاف د٦غ ،كٝیک ٢گا٦ی ٣اگؽیؼ
اؿث ج٧٤ا ة ٥ركایث ق٨ا٦غ ٠ؼجتي اکح٘ا ک٤غ؛ ة٥گ٥٣٨ام ک ٥آف ركایث ةـیار ٠عحنؼ،
٦غؼ چ٤ی ٢ق٨ا٦غ صادثقغق را ذکؼ ٠ی١٣ایغ٠ .غارؾ ٨٠رد جأییغ در٨٠رد ق٨٧د،
پؾ از ادتات ة٥م٨رت ٠کح٨ب ،ةایغ ةا ق٨ا٦غ ق٘ا٦ی ادتاتقغق ،ةیاف ق٣٨غ.
ةاای٢صاؿ ،یک ركایث ٠عحنؼ ،اگؼ دٚی ٙك كاوش ةیاف گكح ٥ةاقغ ،کاٗی ظ٨ا٦غ ة٨د.
 .12رأم ةایغ ة٥اظحنار ،دیغگاق ٠كاكری ٢صٚ٨ٛی در٨٠رد ٨٠وّ٨ات ْ٠ی ٢ك
٠ؼجتي را جٛؼیؼ ١٣ایغ ك صحیاال٠کاف ةایغ ج١ا٠ی ای ٢دیغگاق٦ام اظػقغقٔ ،یؼ از
دیغگاق٦ام کا٠الن ةیٗایغق ك ةی٨٧دق ،در ؿ٤غ ٠کح٨ب ذکؼ قغق ةاق٤غ .پؾ از ٨٠از٥
گكحٚ ٢اوی ةا ُ٣ ٥١٦ؼیات ،كم ةایغ آ٧٣ا را ةی٦یچ کٟكکاؿحی دتث ک٤غ .گؽارش
دتثقغق در رأم ،ة ٥چاٝف آف (رأم) درظن٨ص ٣کاجی رؿیغگی ظ٨ا٦غ کؼد ک٥
درٛ٠اةٚ ٜاوی ٌ٠ؼح ٣كغق ة٨د٣غ« .دادگاق ّاٝی» ٣ـتث ة ٥ةیا٣ات ٠ػک٨ر در رأم،
كزٚ ٥ا٣٨٣ی اٌّاء ٠یک٤غ ك امؼار ٠یكرزد؛ ز٠ا٣ی ک ٥كکی٦ ٜؼ ةیاف ٣ادرؿحی را
٨٠رد چاٝف ٚؼار د٦غ ،ةایغ در كٞ٦ۀ اكؿ یک دادظ٨اؿث ةاز٣گؼم جكکی ٜد٦غ جا
ٚاوی را ٣ـتث ة٦ ٥ؼ اقحتاق ٨٠ز٨د در رأم ،آگاق ؿازد.
 .13پیف از جن١یٟگیؼم در٨٠رد یک ٨٠و٨ع یا جضٛیٛات م٨رتیاٗح ٥درةارق
یک اج٧اـ ،ةایغ ق٨ا٦غ ٠ؼة٨٠ ٥ً٨رد ةؼرؿی ٚؼار گیؼد٦ .ؼ ٚاوی ٣ـتث ة ٥ةضخ
درظن٨ص ق٨ا٦غ ،ؿتک ك قی٨ة ٠عحل ة ٥ظ٨د را دارد .ةاای٢صاؿ ،پیف از اّالـِ
ُ٣ؼ ،ة٧حؼ اؿث پیؼا٨٠ف ق٨ا٦غ ةضخ ق٨د جا ةح٨اف ةؼ آف جکی ٥کؼد.
 .14ركح ك کاٝتغ یک رأم (صاكم) دالی ٜرؿیغف ة ٥یاٗح٦٥اؿث .ة ٥آ٧٣ا «ُ٣ؼ
ٚاوی»  ٟ٦گ٘ح٠ ٥یق٨د .در٨٠رد چگ٣٨گی دتث یک یاٗح٦ ،٥یچ ٚاّغق داةحی كز٨د
٣غارد؛ ة٤اةؼایٚ ،٢اوی ةایغ دالی ٜظ٨د را ارائ ٥ک٤غ؛ مِؼؼ ای٤ک ٥اك ة ٥ای ٢ق٨ا٦غ،
ْ٠حٛغ یا ةا ای ٢اؿحغالؿ ٨٠اٗ ٙاؿث ،کاٗی ٣یـث؛ چؼاک ٥ةؼام چ٤یّٛ ٢یغق ك
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ج٨اٗٛی ةایغ دالیٞف را ارائ ٥د٦غ .پؾ یک اؿحغالؿ دٚی١٦ ،ٙیك ٥ك ٨١٦ارق ٠ـحٞؽـ
پاؿعی دٚی٣ ٙیـث.
ٚ .15اوی ،ا٣ـا٣ی اؿث ١٦چ٨ف ؿایؼ ةكؼ ک ٥دارام ٛ٣اط وْٖ ك ٨ٚت ك
١٦چ٤ی ٢ةا ّالی ٙك ج١ایالت قعنیٝ ،ػا ة٧حؼ اؿث در آٔاز کار ،ة٤٦٥گاـ ٣گارش
رأم ،پیؼك ٤٦سار٦ا ك ّؼؼ٦ام جذتیثقغق ،ةاقغ .ة٥كاؿٌۀ جسؼة ،٥اك آزاد ظ٨ا٦غ ة٨د
ک ٥ركش٦ام ٨٣ی ٢را ،اٚحتاس ك صحی ایساد ک٤غ .ةاای٢صاؿ ،ة٨ُ٤٠٥ر دؿثیاةی ة٥
٣حیس ،٥اك ةایغ از اؿحغالؿ ٌٛ٤٠ی جأؿی ١٣ایغ ك ٣یؽ ٠ا٤٣غ ٦ؼ ٗؼد دیگؼم ،دارام
(ّ٨٣ی) گؼایف ك زا٣تغارم اؿث .قایغ ّ٨٣ی زا٣تغارم پ٧٤اف یا ٣ی٦٥١كیارم ک٥
ةؼام قعلِ ٚاوی ٨ْٞ٠ـ ٣تاقغ؛ ١٦چ٤ی١٠ ٢ک ٢اؿث ای ٢صؾ زا٣تغارم
ة٥كؿی٦ ٥ٞؼ ّاٞ٠ی ة ٥كز٨د آیغ ک٨١ْ٠ ٥الن ز٣غگی ا٣ـاف را جضث جأدیؼ ٚؼار ٠ید٦غ
ك ة٥م٨رت ٔیؼٚاةٜپػیؼقی ج٨ؿي ّالی ٙیا گؼایف٦ام ذ٤٦ی جأدیؼ پػیؼد.
ة٥كاؿٌۀ جسؼةٚ ،٥اوی چ٤ی ٢گؼایكی را ق٤اؿایی ك ةؼ آفٞٔ ،ت٠ ٥یک٤غ .پیؼكم از
اؿحغالؿ ٌٛ٤٠ی ،ة٧حؼی ٢راق ةؼام ٗائ ٙآ٠غف ةؼ جأدیؼپػیؼم رأم از ّ٨اٜ٠
٣اق٤اظح ٥ظارزی ٠ضـ٨ب ٠یق٨د.
 .16ركش دؿثیاةی ة٣ ٥حیسٟ٧٠ ،٥جؼی ٢ةعف از ٣گارش رأم اؿث؛ ٗؼآی٤غم
ک ٥از ٣حیس٥گیؼم ة ٥دؿث ٠یآیغ ك گؽارش ك ُ٣ؼ در رأم از آف ٗؼآی٤غ ،ج٨ا٣ایی ك
مغاٚث ٚاوی را ٠یآز٠ایغ .قایغ ایٗ« ٢ؼآی٤غم ٠تح٤ی ةؼ ٚیاس ٌٛ٤٠ی»،
«اؿح٤تاًی» یا «ٗؼآی٤غم صـی» ةاقغٚ« .یاس ٌٛ٤٠ی» ة٤ْ٠ ٥ام ًؼصی
اؿح٤حازی از اؿحغالٝی رؿ١ی ك ٠حكک ٜاز یک ٗؼض کتؼمٗ ،ؼض مٕؼم ك
٣حیس( ٥گیؼم) اؿث .در ٗؼآی٤غ ٚیاؿیٚ ،اوی ٗؼآی٤غم اؿح٤حازی را ةؼ ٠ت٤ام
ٗؼض کتؼم ٠یپػیؼد ک ٥ا١٦یث ایٗ ٢ؼض مٕؼم ٚیاس در ایساد جن١یٟگیؼماش
ةیكحؼ اؿث ك درظن٨ص ٗؼآی٤غ اؿح٤تاًی ،ةؼ ق٨ا٦غ ك ٣حایر صام ٥ٞجکی٠ ٥یک٤غ
ك ١٦چ٤ی ٢در ٗؼآی٤غ صـی ك جسؼةیٗ ،ؼآی٤غ ركا٣ی را ک ٥از ُ٣ؼ صـی٣ ،حیس٥ام
ةیف از اؿح٤تاط ك اؿحغالؿ را درةؼداردٚ ،ت٨ؿ ك اّ١اؿ ٠ی١٣ایغ؛ در چ٤ی ٢ركقی
قایغ ة٨ً٥ر زؽئی یا کا ،ٜ٠قا٦غم را ةپػیؼد ك ؿپؾ از ًؼی ٙج٨زی ٥اؿحغالؿ
ظ٨د از دالی ٜجنؼیشقغق از ؿ٨م قا٦غ ،ظ٨اق ةؼ ٠ت٤ام ّٛیغق ،ظ٨اق جسؼة،٥
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٣حیس٥ام ة ٥دؿث آكرد .در ٦ؼ دك ركش ،اگؼ ّ ٜ١ا٣ساـقغق ة٨ُ٤٠٥ر ٣ی ٜة٥
صٛیٛث ةاقغ ،ركش ٚاة ٜج٨زی٧ی اؿث.
 .17ةی« ٢ةیًؼٗی» ك «ّغـِ ٔؼضكرزم» ج٘اكت [٤ْ٠ایی] اؿثّ .غـ
ٔؼضكرزم ة ٥ج٘کؼ ٔیؼ٠عؼبٌٛ٤٠ ،یْ٠ ،حغؿ ك ةغكف جأدیؼپػیؼم از جْ٧غات،
ؿ٨گیؼم٦ا ك پیفٗؼض٦ام قعنی اًالؽ ٠یق٨د .ا٠ا «ةیًؼٗی» ة٤ْ٠ ٥ام ّغـ
جْ٧غ ٚاوی اؿث .قایغ در اةحغا ،ةیًؼؼ ةاقغ ك در ٗؼآی٤غ ٠ضاک ،٥١ةیًؼؼ ةاٚی
ة١ا٣غ ،ا٠ا در پایاف ،اك ةغكف ٦ؼ ٨٣ع ٔؼضكرزم ،ة ِ٘٣ ٥یکی از ًؼٗی ٢دّ٨ا جن١یٟ
٠یگیؼدّ .غـ ٔؼضكرزم ٠ـحٞؽـ آف اؿث کٚ ٥اوی ٗؼاجؼ از ج١اـ ارزش٦ا ك
دیغگاق٦ا ّ ٜ١ک٤غ.
ٚاوی ةایغ آقکارا ة٣ ٥گارش ةعف ٚاة ٜازؼام رأم ک٣ ٥حیس٥گیؼماش
در٨٠رد ٨٠وّ٨ات ٌ٠ؼكص٣ ٥ؽد كم اّالـ ٠یق٨د ،ةپؼدازد؛ و٦ ٢١غایث مؼیش ك
دٚیً ،ٙؼز پیؼكم از ای ٢را١٤٦ایی٦ا را در اٌ٣تاؽ ةا ظ٨اؿح٦٥ام ٌ٠ؼكص ٥در
دّ٨م٠ ،كعل ١٣ایغ٦ .غؼ از (مغكر) رأم ظ٨ب ،ظاج١ۀ دّ٨ا ك ةالجکٞیٖ
٣گػاقح٨٠ ٢و٨ع اؿث؛ ٝػا ٣تایغ ة ٥گ٥٣٨ام مادر ق٨د ک( ٥پؼك٣غق ةؼام
جن١یٟگیؼم ٠سغد در٨٠رد ٠ـئ٥ٞام) ٠سغدان ة ٥دادگاق ةازگؼدد .ةعف ازؼایی
صک ٟةایغ جا صغ ا٠کاف ظ٨دة٥ظ٨د٠ ،سؼم ك ٠ك٨١ؿ ةاقغ.
 .18در ٠ـائ ٜکی٘ؼم پؾ از ادتات ٠ضک٠٨یثٚ ،اوی ةؼام اّ١اؿ صکٟ
٠سازات ،زؼی ٥١یا ٔؼا٠ث ،دارام كَی٘١٧٠ ٥ی اؿث .پیف از مغكر صک ،ٟاٝؽاـ
ٚا٣٨٣ی ٠ضاک٠ ٥١ح٠ ٟ٧كعل ٠یق٨د .ز٧ث مغكر صک٠ ٟسازات ،زؼی ٥١ك ٔؼا٠ث
ٚاوی ةایغ اد٥ٝاش را ارائ١٣ ٥ایغ ك ةّٞ ٥ث ر٣ر ك آؿیب كاردق ةٚ ٥ؼةا٣یٔ ،ؼا٠حی را
٠ح٤اؿب ةا قغت زؼـ ،جعنیل د٦غ.
 .19ؿادگی ك ركق٤ی زةاف در ٣گارش رأم٨١٦ ،ارق ٨٠رد جضـی ٢ة٨دق ك
٦ـث؛ ة٤اةؼای ،٢اظحنار ،ؿادگی ك از ٟ٧٠ ٥١٦جؼ ق٘اٗیث ،از ٣كا٦٥٣ام رأم ظ٨ب
ة ٥ق١ار ٠یآی٤غ؛ ٝػا ة٧حؼ اؿث از ٠ذاؿ٦ام ٤٠ؽزؼک٤٤غق٨ٜٚٛ٣ ،ؿ٦ام ٔیؼوؼكرم
ك ؿع٤ؼا٣ی ازح٤اب ق٨د .یک رأم ک٤حؼؿقغق ةغكف ٦یچ ؿتک ك ٣گارش صٚ٨ٛی
(از صیخ دق٨ارم ٗ ٟ٧ة ٥ز٧ث جعننی ة٨دف) ،ا٣حٛاد ج٤غ ك جیؽُ٣ ،ؼات
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جکافد٤٦غق ك ًْ٥٤آ٠یؽ٤٠ ،سؼ ة ٥اصحؼاـ ة ٥دادگاق ٠یگؼدد .ز١الت ٨٠زؽ،
ّتارتة٤غم ،رئ٨س ٌ٠اٝب ك ؿایؼ ّ٤اكیٗ ٢ؼّی ،در م٨رت ٝؽكـ ،ة٨٤ّ٥اف ؿتکی از
٣گارش یک رأم پیك٧٤اد ٠یق٨د.
 .20ر٨١٤٦د٦ام امٞی ةؼام اؿح٘ادق از زةاف ؿادق ّتارتا٣غ از:
٨٣ )1قح ٢ز٥ٞ١ام ک٠ ٥ح٨ؿي ً٨ؿ آف ٤٠اؿب ك ٨ْٛ٠ؿ ةاقغ؛
 )2ارزضیث كاژگاف ک٨جاق ك ؿادق ٣ـتث ة ٥كاژگاف ة٤ٞغ ك جعیٞی؛ ة ٥صغاٜٚ
رؿا٣غف (ة٥کارگیؼم) امٌالصات ٗ٤ی ك ظاص ك ٣ا٨٧٘٠ـ؛
 )3ازح٤اب از اؿحْ١اؿ ک١ٞات ٘٣ی ،دك یا ؿ٥ةعكی؛ چؼاک ٥ک٤ٞسار رٗح ٢ةا
ز١الت ةؼام ٦یچ ظ٨ا٤٣غقام ظ٨قای٤غ ٣یـث؛
٣یازم ة ٥ک٤حؼؿِ ؿ٤غ ٣یـث ٠گؼ ای٤ک ٥یکی از ًؼٗی ٢درظ٨اؿث کؼدق ةاقػغ؛
اك ج٧٤ا ٠یج٨ا٣ـث ة ِ٘٣ ٥ظ٨ا٣غق ،اّح١ادؿازم ک٤غ؛
 )4صاٝث ْٗ٨ْٞ٠ ِٜـ را ةؼگؽی٤غ؛ (یْ٤ی) ز١الت جکٝ٨ْ٘٠ی .ةؼام ،٥٣٨١٣
ز« ٥ٞ١ةایغ اظٌار داد» را ١٣یج٨اف ةا ّتارت «٨٠زؼ ةایغ اظٌار د٦غ»
ٛ٠ایـ ٥کؼد؛
صاٝث ْٗ٠ ٜس٨٧ؿ :اك «ج٨ؿي دادگاق» ،جتؼئ ٥قغ.
صاٝث ْٗ٨ْٞ٠ ٜـ :دادگاق اك را جتؼئ ٥کؼد.
صاٝث ْٗ٠ ٜس٨٧ؿ :ای٠ ٢ـئ ٥ٞج٨ؿي ٠أ٨٠ر دادگاق گؽارش قغ ک ٥ز٠ی٢
٨٠رد ٤٠اٚك ٥ة٥كؿی ٥ٞآب پ٨قیغق قغق اؿث.
صاٝث ْٗ٨ْٞ٠ ٜـ :ة٤ا ة ٥گؽارش ٠أ٨٠ر دادگاق ،آف ز٠ی ٢ةا آب ،پ٨قیغق قغق
ة٨دق اؿث.
 )5ازؽام ة٠ ٟ٦ ٥ؼجتي یک ز ٥ٞ١را ةایغ در ک٤ار ٚ ٟ٦ؼار داد جا ٤ْ٠ ٟ٦ا ك
٨٧٘٠ـ مضیضی را ةؼؿا٣غ ك  ٟ٦درؿث ك کارةؼدم ةاقغ .ة٥كیژق در
اؿحْ١اؿ ازؽایی چ٨ف ٗاّ ْٜٗ ،ٜك ٨ْ٘٠ؿ؛
 )6ةؼاؿاس ّ٤اكی ٢امٞی ك ّ٤اكیٗ ٢ؼّی٠ ،ح ٢را جٛـیٟة٤غم ک٤یغ؛
 )7ة٨ُ٤٠٥ر یکـافؿازم ،از ؿاظحار٦ام ٨٠ازم اؿح٘ادق ١٣اییغ؛
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 )8از ارزاّات ٠حٛاة ٜاصحؼاز ک٤یغ ،چ٨ف ای ٢کار ةاّخ ة٥كز٨د آ٠غف پیچ ك
ظ٦ٟام زةافق٤اظحی ٠یق٨د؛
 )9از جْؼیٖ ةیفازصغ (امٌالصات) ةپؼ٦یؽیغ؛
 )10از ٨ٚ( ٜٛ٣ؿ) ٦ا ك ة٤غ٦ام ٠ؼجتي ةا (ةیاف) ٦غؼ اؿح٘ادق ١٣اییغ؛
 )11از اٗؼاط در پیؼكم از ٚا٨٣ف در رأم ظ٨د ،ةؼام ایساد صؾ دكؿحا ٥٣در
ظ٨ا٤٣غق ،دكرم ک٤یغ؛
 .21ة ٥ایساز ك اظحنار ؿع ٢گ٘ح ،٢قی٨ق ظؼد٤٠غاف ك کـا٣ی اؿث ک٥
ق٘اٗیث در ؿع٢گ٨یی را از یاد ١٣یةؼ٣غ؛ زیؼا ظ٨ا٣غف آراء ً٨ال٣ی ٨٠زب
دؿزدگی ك ٠الٝث ٠یگؼدد .قؼمگ٨رچارافداس در ٛ٠ا٥ٝام ک ٥در
 2003/10/03در «٤٠ «India of Timesحكؼ قغ چ٤ی ٢اذّاف داقث:
«درؿث پؾ از ٣عـثكزیؼ قغف كی٤ـح٨ف چؼچی ،ٜكم ةُٝ« ٥ؼد اكؿ
دریادارم» ٣ا٥٠ام ٨٣قث ك پؼؿیغٚ« :ؼةاف! اؿحغّا دارـ در صاقی ٥یادداقحی٠ ،ؼ٨ٚـ
ٗؼ٠اییغ ک٣« ٥یؼكم دریایی ؿ٤ٌٞحی» چٌ٨ر در صاؿ آ٠ادق قغف ةؼام ز٤گ
اؿث»؟ چؼچی ٜیٛی ٢داقث اگؼ درظ٨اؿحف را ة٨ً٥ر دٚی٠ ٙكعل ١٤٣ایغ،
گؽارقی چ٧ارمغ م٘ض٥ام را دریاٗث ظ٨ا٦غ ٨١٣د کٚ ٥ادر ة ٥ظ٨ا٣غف آف ٣ع٨ا٦غ
ة٨د .اظحنار (از١اؿ) ،كیژگی ١٧٠ی اؿث ك در ٤٦غ ةیف از ٦ؼ ؿؼز٠ی ٢دیگؼم ،ة٥
آف ٣یاز اؿثٚ .ىات ٠ا آرائی ةـیار ً٨ال٣ی ٠ی٨٣یـ٤غ؛ كکالم ٠ا دائ١ان از ٨٠وّ٨ی
ة٨٠ ٥و٨ع دیگؼ ٠یپؼدازد؛ ٦یئث٦ام ازؼایی ٠ا ٠یک٨ق٤غ ةا یادداقث٦ام
ً٨ال٣ی٠ ،ـائ ٜرا ج٘٧ی١٣ ٟای٤غ؛ ؿیاؿح١غاراف ٠ا ج٧٤ا در ؿع ٢گ٘ح ِ٢مِؼؼ،
ا٦ح١اـ ٠یكرز٣غ.
در ٨٣قح٦٥ام ظ٨ب ،ا٣حٛػاؿ ٧٘٠ػ٨ـ ك ٤ْ٠ػا ةػا ةػ٥کارگیؼم كاژگػاف ک١حػؼ
٠كا٦غق ٠ی ق٨د ٢٠ .ایػ٠ ٢ـػئ ٥ٞرا در  - Gamble and Proctorقػؼکحی کػ٥
یادداقث٦ام جکم٘ض٥اماش ١٦چ٨ف ٠ضن٨الجف ٠ك٨٧ر اؿث  -کكػٖ کػؼدـ.
یادداقث٦ام صیؼتا٣گیؽ جکم٘ض٥امِ ای ٢قؼکث از ١٦اف اً١ی٤اف ةٌ٤٠ ٥ػ ٙك
جک٨ٝ٨٤ژمام ک ٥آ٠ؼیکا را ؿاظث ك ١٦چ٨ف گؼا٠ػؼ پػا٣ی٤یؾ ك ٤٦غؿػ ٥اٞٚیػغس
َؼیٖا٣غ ،ایساد گؼدیغ .ةؼاؿاس ٗؼوی٨ْٛ٠ ٥ؿ ک١٦ ٥ػ٠ ٥ػغیؼاف از ةػارِ ؿػ٤گی٢
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پؼك٣غق ٦ا ك کار دٗحؼم ر٣ر ٠یةؼ٣غ ،ای ٢یک ّ١ػ ٜؿػادق كاْٚیثة٤یػاد ك ٌٛ٤٠ػی
اؿث .ظ٨ا٤٣غق ٠یج٨ا٣غ در ک٨جاقجؼی ٢ز٠افِ ١٠ک ،٢ة٥دٚػث آف را ةؼرؿػی ١٣ػ٨دق،
٠ضح٨ایف را دریاةغ؛ دادق ٦ا ك اًالّات کػاٗی ةػ ٥ا٣ػغازقام کػ ٥یػک ٠ػغیؼ ةػؼام
جن١یٟگیؼم ٣یاز٤٠غ اؿث ،در آف كز٨د دارد .ای ٢ا٠ؼم كاوش ،دٚی ٙك پؼ٦یػؽ از
گؽاؼگػػ٨یی اؿػػث ك درصٛیٛػػث ،ؿػػؼّث ك کی٘ی ػث جنػػ١یٟگی ػؼم٦ػػا را ة٧تػػ٨د
٠یةعكغ؛ ٝػا ٠ی ج٨ا٣غ ٤٠تِ ارزق٤١غ ٔیؼرٚاةحی ةاقغ.
٠ا ٤٦غم٦ا پؼگ ٨ك یا ٗؼاخؿع٦ ٢ـحی .ٟقایاف ذکؼ اؿث ک ٥ا٣ـاف٦ا ةا دك
گ٨ش ،دك چك ٟك یک زةاف ٠حٝ٨غ ٠یق٣٨غ ،ازای٢رك ةایغ دك ةؼاةؼ ٛ٠غار چیؽم ک٥
٠یگ٨یی ،ٟةتی٤ی ٟك ةك٨٤یٗ ٢٠ .ٟکؼ ٠یک« ٟ٤قکـپیؼ» ٠ ٟ٦ا ٤٦غم٦ا را در ُ٣ؼ
داقح ٥اؿث؛ ز٠ا٣ی اك در٨٠رد «ریچارد ؿ٨ـ» ٨٣قث« :کـا٣ی ک ٥ظیٞی صؼؼ
٠یز٤٣غٜ١ّ ،ک٤٤غگاف ظ٨ةی ٣یـح٤غ»ٝ ،ػا ای ٢ج٨می٤ِ٦« ٥ؼم چ٧ارـ» را ة٠ ٥ا
یادآكرم ٠یک٤غ« :اٗؼاد کٟصؼؼ ة٧حؼی ٢ا٣ـاف٦ا ٦ـح٤غ».
 .22رأم ةایغ ة٥گ٥٣٨ام ًؼاصی ك ؿاظحارة٤غم ق٨د ک ٥ظ٨ا٤٣غگاف ة٥ؿٝ٨٧ث
ك ة٥ؿؼّثٌٞ٠ ،ب ٨٠رد ُ٣ؼقاف را در آف ةیاة٤غ ك دریاة٤غ ك اٗؽكف ةؼ ٣گارش ظ٨ب
ك ةاز٨٣یـی ة٧ی ٥٤ک ٥از ارزش ك ا١٦یث ةؼظ٨ردار اؿث ،ةازةی٤ی رأم ٣یؽ کا٠الن
وؼكرم ك ٠ ٟ٧٠یةاقغ .در ٣ـع ٥ةازةی٤یقغق رأم ،ة ٥ظٌا٦ا ج٨ز٠ ٥یق٨د ك
ٚاوی را در٨٠رد مضث ُ٣ؼش١ٌ٠ ،ئ٠ ٢یؿازد١٦ .چ٤ی٠ ،٢حى ٢١ازح٤اب از
اقحتا٦ات اصٛ١ا ٥٣اؿث .ةٚ ٥ىات ج٨می٠ ٥یق٨د پؾ از چ٤غ ؿاؿ ،آراءقاف را
ةع٨ا٤٣غ جا اً١ی٤اف صام ٜک٤٤غ ک ٥اقحتاق ٠كاة ٥جکؼار ٣كغقا٣غٗ .ىام ة٧ت٨د ك
پیكؼٗث ٨١٦ارق كز٨د دارد.
 .23آراء ٗیا١ٝسٞؾ مادر ٠یق٣٨غ ك یا ةْغان اّالـ ظ٨ا٤٦غ قغ .جسؼةٞ١ّ ٥ی
٣كاف ٠ید٦غ ک ٥چ٤ی ٢آرائی ،در پایاف ٠تاصخ ك گ٘حگ٦٨ا مادر ٠یگؼد٣غ ك
٠كاكری ٢صٚ٨ٛی ك ًؼٗی( ٢دّ٨م) را ٠عاًب ٚؼار ٠ید٤٦غ .ای ٢آراء
(ٗیا١ٝسٞؾ) ،ة٣٥غرت جالقی ز٧ث رؿیغف ة ٥جن١یٟگیؼم درظن٨ص ٠ـائٜ
٠ ٟ٧٠ؼجتي ةا صٛای ٙیا ٚا٨٣ف ،ة٥صـاب ٠یآیغ .از ؿ٨م دیگؼ٤٦ ،گاـ صٜكٗنٜ
٠ـائ ،ٜآراء ٠ض٘٨ظ ،ةؼام ٠غجی ً٨ال٣یجؼ ،در صاُٗ ٥آ٧٣ایی ک ٥رأم ةؼایكاف
٨٣قح ٥قغق اؿث ،ةاٚی ٠ی٠ا٣غ.
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٦« .24یئث ٠كاكری ٢ؿ٤ٌٞحی» ،ؿتک ارائ٠ ٥ك٨رت ج٨ؿي «٦یئث دكٝث»
ة« ٥اّٞیصىؼت» را ةؼ٠یگؽی٤غ ک ٥در آف ،ج٧٤ا یک رأم دادق قغق اؿث .ای ٢قکٜ
ة٥م٨رت داةث ك اٌْ٣اؼ٣اپػیؼ ،ة ٥کار گؼٗح١٣ ٥یق٨د .ةاای٢صاؿ ،ؿتک ٣گارش رأم،
١٦چ٨ف اؿح٘ادق از زةاف ؿادق ،ة١٦٥ؼاق ق٘اٗیث ذ ٟ٦ ٢٦در ٣گارش ام٨ؿ صٚ٨ٛی
ك ٣ ٟ٦حیس٥گیؼم ،ة ٥ارجٛاء کی٘یث رأم ٠یاٗؽایغ.
 .25قعنیث ٚاوی ةا زةاف گ٘حار ك ٨٣قحار كم آقکار ٠یگؼدد .ة٨ً٥رمک٥
ة٤ا ة ٥ج٨اوِ ك قعنیث ك ٤٠ف ا٣ـا٣ی ،در اؿح٘ادق از زةا٣ی اٗؼاًی ك ٔیؼپار١ٝا٣ی
٠یپؼ٦یؽد٨١٦ .ارق ة٧حؼ اؿث از ة٥کارگیؼم كاژگا٣ی چ٨ف «« ،»٢٠ج٨ا٣ـح »٢ك
«ةایغ» در آراء ازح٤اب ٨١٣د .ازز٦٥٣٨١٣ ٥ٞ١ام زةاف ْ٠حغؿ ك ٠یا٥٣رك ٠یج٨اف ة٥
٨٠ارد ذی ٜاقارق کؼد:
«اك اقحتاق ٠یک٤غ ک ٥چ٤ی٠ ٢یگ٨یغ »...
گ٘ح ٥اك  ...مضیش ٣یـث»
«پؼك٣غق قاکی پؼ از ظٌاؿث »...
«٠یاف ای ٢دك ،ق٨ا٦غ ٠غاْٗی ٢را جؼزیش ٠ید»... ٟ٦
«ة ٥اك اّحٛادم ٣غارـ »...
اك ارزش ةاكر ٣غارد »...
«قا٦غ ة ٥گ٘ح ٢صٛیٛث ج ٢در١٣ید٦غ »...
«قا٦غ یک ٚغـ از مغاٚث دكر قغق اؿث »...
٣ .26عـحی٦ ٢غؼ اّالـ یک صک ،ٟک٤ار ٧٣ادف ٠ـػئ٠ ٥ٞػ٨رد اظػحالؼ ةػی٢
ًؼٗی ٢دّ٨م اؿث .ةاای٢صاؿ ،ا٣حُار ١٣یركد کٚ ٥اوی از اّالـ ُ٣ؼش در٨٠رد یک
اظحالؼ ،ؿؼ ةاز ز٣غ ك ةا كز٨د ظالؼ رٗحار ك صغكد اظحیارات ٚىایی یا قػتٚ٥ىػایی
یا رٗحار ًؼٗی ٢ک ٥در ٛ٠اة ٜاك دار٣غ ،در ٠ـ٤غ ٚىػاكت ٣كػی٤غ ك در ا٣حٛػاد اٗػؼاط
١٣ایغ ك در آف ز٠ی ٥٤اَ٧ارُ٣ؼ ک٤غ٠ .گؼای٤ک ٥چ٤ی ٢رٗحارم ،در م٨رت ٣یاز ،جضػث
ةؼرؿی ٚؼار گیؼد ك اةؼاز ّٛیغق ة٨٤ّ٥اف ةعكی از اؿحغالؿ ك اؿح٤حاج ز٧ث رؿیغف
ة٣ ٥حیس ٥الزـ درظن٨ص جن١ی ٟة ٥اظحالؼ امٞی ق٨د .صحیاال٠کاف ٚاوی ةایػغ از
ةیػاف گ٘حػػ٦٥ام ٠ػػ ٢٦٨ك ٣اا٠یغک٤٤ػػغق ةپؼ٦یػؽد؛ اگؼچػػ٣ ٥کحػػ ٥ك ًْ٤ػػَ ٥ؼیػٖ ك
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٣ا٠ضـ٨س ک ٥ج٧٤ا اٚ ٢ٗ ٜ٦ػادر ةػ ٥جكػعیل آف ٦ـػح٤غ ،در ا٣حٛػاؿ یػک ٣کحػۀ
کٞیغم در اؿحغالؿ ٚاوی٘٠ ،یغ اؿث.
«ٚاوی ک ٥كَی٘ ٥ازؼام ّغاٝث را ةؼّ٧غق دارد ،ةایغ زـ٨ر ك ةیةاؾ ةاقغ ك
در ّی ٢صاؿ٤٠ ،ن٘ا ٜ١ّ ٥٣ک٤غ ك دیغگاق٦ایف را ةیاف ك رأم یا صک١ف را جغكی٢
١٣ایغ٣ .تایغ ٣ـتث ة ٥قک ٜك ةیاف ّٛیغة مادٚا ٥٣ك ّ ٜ١کؼدف ةؼاؿاس آف جا
كٚحیک ٥در چ٧ارچ٨ب ٚا٨٣ف اؿثْ٤٠ ،ی كز٨د داقح ٥ةاقغ .ة ٥ای٤ْ٠ ٢ا ک٦ ٥ؼ
ّ ٜ١م٨رتگؼٗح ٥از ؿ٨م ٠أ٨٠ر ٚىایی ٠ادكف ز٧ث ةاز٣گؼم ٚىایی در ٠ضک٥١
ّاٝیجؼ ٨٠رد ةؼرؿی دٚیٚ ٙؼار گؼٗح ٥کٌ٠ ٥اة ٙآف ،قایغ ُ٣ؼ ٠أ٨٠ر ٨٠رد جأییغ
٣تاقغ ك دادگاق ّاٝیجؼ ٠ضح١الن ّ ٜ١یا ُ٣ؼ اك را ةازگؼدا٣غ ك جٕییؼ د٦غ .چ٤ی٢
ةیةاکیام در صٍ٘ اؿحٛالؿ ٚىایی وؼكرم اؿثِ٠ .ا٨ٝمٖ ،اّحغاؿ ،ظ٣٨ـؼدم،
آرا٠ف ك ج٨ازف ك دتات ةایغ در ٦ؼ ّ ٜ١ك ةیاف ٚاوی ْ٤٠کؾ ق٨د.
 .27ؿتک ٣گارش رأم دائ ١نا در صاؿ جٕییؼ ك ة٣ ٥ض٨م پ٨یاؿث؛ ة٤اةؼای،٢
دكراف امٌالصات الجی٤ی ك ٚاٝتی (کٞیك٥ام) صٚ٨ٛی گػقح ٥اؿث .ة٨ُ٤٠٥ر ادتات
یک ٣کح ،٥ة٧حؼ اؿث از اؿحْارات ك امٌالصات اؿح٘ادق ٣ك٨دٚ .ىات از كاژگاف یا
ّتاراجی ک٠ ٥تی ٢جتْیه ز٤ـیحی اؿث ازح٤اب ٠ی١٣ای٤غ .در٨٠رد اؿح٘ادق از
پاكرٚی٦ا ،و١ائ ٟك دیگؼ ٨٠ارد و١ی٥١قغق ز٧ث ارجتاط ،اظحالؼ ُ٣ؼ٦ایی كز٨د
دارد؛ ةؼام ٠ذاؿٚ ،ىات ا٠ؼیکایی از پاكرٚی٦ا اؿح٘ادق ٠یک٤٤غ ،درصاٝیکٚ ٥ىات
کا٣ادایی ك اؿحؼاٝیایی آ٧٣ا را ٠كکٜآٗؼی٠ ٢یدا٤٣غ .رّایث اظحنار ،ؿادگی ك
ق٘اٗیث ٨١٦ارق ر٠ؽ ٣گارش ٚىاییِ کارآ٠غ ة٨دقا٣غ.
 .28ج٨٤ع ُ٣ؼ در ٣گارش رأم ٨ٚ ٥ٌٛ٣ت ؿ٤ث ٚىایی «کا٢٠ال» ٠ضـ٨ب
٠یق٨د١٦ .ی ٢ا٠ؼ ٤٠سؼ ة ٥پغیغار گكح ٢ز٣سیؼقام ةیپایاف از ایغق٦ا ك راق٦ام
ارجتاًی ٠یگؼدد ،چؼاک ٥ج٨٤ع جسؼةی ة ٥ج٨ؿْٚ ٥ا٨٣ف ک١ک ٠یک٤غ٣ .ـ ٜةْغمِ
ٚىات ،از ای ٢ص ٙا٣ضنارم ةؼظ٨ردار اؿث جا ای٠ ٢یؼاث گؼافة٧ا ك قک٤١٦٨غ را
ةپؼكرا٣غ ك پیف ةتؼد.

